Základní škola Otokara Březiny
Jihlava, Demlova 34

Spolupráce 1. a 9. ročníku

Školní
zpravodaj

Evropský den jazyků

Přehled vycházejících žáků – školní rok 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 končí základní vzdělávání 53 žáků 9. ročníku.
Deset žáků odchází na osmileté gymnázium a dva žáci na šestileté gymnázium.
Počet žáků
Škola
na školu
19

Obor
Gymnázium 8leté
Gymnázium 6leté
Gymnázium
Gymnázium 8leté
Gymnázium 8leté

Gymnázium Jihlava

1
1

Gymnázium Humpolec
Gymnázium J. G. Mendela Brno

1

FARMEKO - VOŠ a SOŠ Jihlava
Manažerská akademie - střední
odborná škola Jihlava
OA, SZŠ, SOŠ služeb a JŠ s
právem SJZ Jihlava
SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava

2
6
1

20

2
3
1
1
1
2
1
1
1
1

Počet žáků
na obor
8 (V)
2 (VII)
9
1 (V)
1 (V)

Laboratorní asistent
Ekonomika a podnikání
Veřejnosprávní činnost
Ekonomika a podnikání
Obchodní akademie
Sociální činnost
Elektrikář
Elektrotechnika
Informační technologie
Jemný mechanik
Střední škola průmyslová,
Mechanik elektrotechnik
technická a automobilní Jihlava
Mechanik opravář motorových
vozidel
Mechanik seřizovač
Strojírenství
Stavebnictví
Střední škola stavební Jihlava
Truhlář
ŠECR, soukromá SOŠ Jihlava
Cestovní ruch
Akademie - VOŠ, Gymnázium a Konzervátorství a
SOŠ uměleckopr. Světlá n. S.
restaurátorství
OA Dr. Albína Bráfa, HŠ a JŠ s
Cestovní ruch
právem SJZ Třebíč
VOŠ a SŠ veter., zeměd. a zdrav.
Zdravotnický asistent
Třebíč
HŠ Světlá a SOŠ řemesel Velké
Hotelnictví
Meziříčí
Gymnázium, Střední ped. škola, OA
Pedagogické lyceum
a JŠ s právem SJZ Znojmo
SŠ technická a ekonomická Brno
Puškař
Konzervatoř České Budějovice
Hudba
SŠ informatiky a právních studií
Informační technologie
České Budějovice
Přejeme našim absolventům hodně úspěchů na dalších školách i v životě.
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1
1
1
1
5
1
1
2
3
1
3
5
3
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1

Veletrh zdraví
v rámci projektu Cesty ke zdraví – táhneme za jeden provaz
Na dvě aktivity, týden environmentální výchovy a plaveckou štafetu, které proběhly již
v minulém školním roce, navázal jubilejním 25. ročníkem tradiční Veletrh zdraví.

Od tohoto ročníku jsme se vrátili ke klidnějšímu listopadovému termínu. Hlavním dnem byl
letos 15. listopad 2017.
Jako obvykle si den předem vystupující v tělocvičně vyzkoušeli
svá čísla ve dvou generálkách.
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Ve středu si vybírali žáci od třetího ročníku z 35 aktivit dvě (první stupeň), nebo tři (druhý
stupeň), které navštívili. Fotografie z některých z nich:

Výroba svícínků s provázky

Truhlářská dílna

Hotelová škola Světlá

,
Ubrousková metoda

Výroba přesýpacích hodin

Jojo – Yoyo

Městská policie

Denglisch

Chovatelství
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Merkur
Přihlášeni žáci měli za úkol smontovat kolové
vozidlo a označit jej heslem v srdíčku nebo na
vlajce. Za 60 minut všechny skupiny tento úkol
splnily. Děti měly nejen dobré nápady, ale u
všech se projevila velmi dobrá manuální
šikovnost. Všechna vozidla jsme provázkem
spojili a vyzkoušeli si „táhnout za jeden provaz".
Objevíme DNA
V této experimentální dílně si žáci vyzkoušeli metodu
izolace DNA z jahod pomocí ananasové šťávy a z
kuřecích jater pomocí pracího prášku. I tyto
jednoduché pokusy v domácích podmínkách mohou
vést k velkým objevům. Dílnu vedly studentky
jihlavského gymnázia Jitka Waldhauserová a
Jindřiška Veselá (naše bývalá žákyně). Všem se
experimentování moc líbilo a izolovat DNA se povedlo
každému.
1. a 2. třídy
I naši prvňáčci se dnes zapojili do aktivit Veletrhu
zdraví. Během dopoledne se seznámili s domácími
mazlíčky, některé si i pohladili. Naučili se písničku
Draka bolí zub a spolu s ním vázali dračí smyčku. Také
už všichni ví, jak se správně starat o zoubky, co je
zdravé a co zoubkům škodí. V poslední aktivitě
vyráběli papírového dráčka, který byl vyzdoben
spoustou uvázaných mašliček. Aktivity se dětem líbily,
a protože jsme všichni TÁHLI ZA JEDEN PROVAZ,
vše se nám vydařilo.
Ve druhých třídách byl veletržní den plný provázků, provazů, uzlů, sítí, zvířátek, kamarádů a
spolupráce. Prožili jsme krásné neopakovatelné chvíle.
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Součástí Veletrhu bylo opět i diskuzní fórum s pozvanými hosty.

Nedílnou součástí příprav na Veletrh jsou různé soutěže.
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Cesty ke zdraví – energie nejen ze Slunce
Projekt byl podpořen z dotace rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace
principů místní Agendy 21 a Zdraví 21.

Sportovní den
proběhl v rámci projektu Cesty ke zdraví – energie nejen ze Slunce 26. června 2018. Žáci si
mohli na Moodle vybírat z třinácti aktivit.
Letos poprvé připravovali jednotlivé aktivity žáci organizačního týmu žákovské samosprávy
pod vedením paní učitelky Hany Hažmukové. S několika aktivitami pomohli žáci přírodopisnězeměpisného semináře s paní učitelkou Waldhauserovou.
Žáci si připravili turistické výlety do okolí. Seznamovali spolužáky se zajímavostmi
navštívených míst nebo měli připravené zajímavé úkoly.
Děkujeme všem 22 žákům za přípravu i zajištění aktivit.
Sportovní den – turistický výlet na Zaječí skok
V úterý 26. června 2018 se 14 žáků šestého a
sedmého ročníku vydalo do přírodní rezervace
Zaječí skok. Organizátoři Lenka Dolejší, Filip
Čamra a Eliška Schleisová naplánovali trasu
pochodu, kterou vyznačili barevnými páskami,
a pro své spolužáky vymysleli několik úkolů, které
museli cestou splnit. Zuzka Kunová seznámila
všechny zúčastněné s legendou o Zaječím skoku.
Kopcovitý terén i kamenité cesty děti zvládly a
úspěšně došly až do Rantířova, odkud cestovaly vlakem do Jihlavy.
Mgr. Jiří Hotař
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Svět práce a Řemesla
Žáci v rámci projektu Řemesla navštívili SŠ stavební
Jihlava. Mohli se dozvědět, co představuje profese
truhlář či klempíř.

Návštěva u uměleckého
kováře a v
kamenosochařství.

V projektovém dnu Svět práce navštívili
vybraní chlapci osmého ročníku Střední
školu

technickou,

automobilní

v

průmyslovou

Jihlavě,

a

pracoviště

Polenská 2. Žáci byli rozděleni do tří
skupin a prakticky si vyzkoušeli pájení
drátků, ohýbání a pájení plechu a
prohlédli si soustruhy a CNC stroje.
Vyrobili si plechovou krabičku, srdíčko a
pyramidu z drátu a obdrželi praktické reklamní předměty. „Mě to tady bavilo a já půjdu na
Polenskou," prohlásil při závěrečném hodnocení akce Jakub K. z 8. B.
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Evropský den jazyků
Dne 25. 9. byl slavnostně zahájen již desátý ročník EDJ. V úvodních patnácti minutách pan
ředitel popřál žákům, aby pro ně dílny nebyly nudné a prozradil, že tématem je FILM. Pan
učitel Hotař představil jednotlivé lektory, kteří pozdravili žáky jazykem vlastním pro jejich
dílnu.
Časová dotace pro všechny byla 2 x 45 min. První hodina byla věnována reáliím a obecně životě
v konkrétní destinaci a druhá hodina byla zaměřena na práci s filmem či dokumentem. Děti
byly seznámeny s jazykem, osvojily si základní komunikační fráze, pracovaly s pracovními
listy a slovníky. Následně ve třídnických hodinách vytvářely plakát, jehož cílem bylo nalákat
co nejvíce diváků do kin na daný film.
Ohlasy žáků: Němčina: Švýcarsko
„Dílna byla velmi zajímavá a interaktivní. Na začátku
jsme se dozvěděli něco o historii. V druhé části jsme
se dívali na film HEIDI. Nejlepší aktivita byla, když
jsme se měli rozdělit do dvou skupin. Ve skupinách
jsme měli na přeskáčku říkat slova spojená se
Švýcarskem. Naše slovní zásoba byla téměř
nekonečná. Můj dojem z této dílny je velmi pozitivní,“
říká účastník dílny Ondřej Nevrkla (9. A).

Jazykové zkoušky pro 5. ročník na úrovni A1
Ve dnech 11. a 12. června 2018 žáci 5. ročníku
absolvovali první velkou zkoušku z anglického
jazyka, která se skládala z poslechové části,
čtení s porozuměním a ústní části. Nejdříve
proběhlo
slavnostní
zahájení
včetně
představení zkušební komise v informačním
centru školy a pak už následovala samotná
zkouška. Ústní část zkoušky trvala pro
každého žáka jednotlivě zhruba 5 – 7 minut.
Písemná část včetně poslechu trvala přibližně
60 minut. Žáci volný čas mezi jednotlivými
částmi zkoušky trávili v informačním centru,
kde si zpříjemnili čekání pohádkou, čtením
knih nebo hraním her. Ve čtvrtek 14. června
proběhlo slavnostní vyhlašování výsledků.
Učitelé anglického jazyka předali žákům
knihy, diplomy a drobné odměny za úspěšné
složení zkoušky. Všichni žáci zkoušku složili
a radují se ze svého úspěchu.
Renata Fehérová
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Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1
Ve druhé polovině června skládali žáci
devátého ročníku zkoušky z anglického jazyka
na úrovni A2 a B1 dle Evropského referenčního
rámce pro jazyky. Jednodušší variantu zkoušek
(A2) se v letošním školním roce rozhodlo
skládat 44 žáků, složitější variantu (B1) pak
zvolilo dalších 11. Deváťáci si tak po celoroční
přípravě na zkoušky otestovali své jazykové
dovednosti v čtení, poslechu, psaní a mluvení.
Letos si navíc vyzkoušeli, jaké to je, když je
zkouší středoškolská paní učitelka. Díky
zkouškám si tedy mohli udělat také první
představu o tom, jak se jim bude v angličtině
dařit na středních školách. Výsledky zkoušek držíme až do slavnostního předávání certifikátů
v závěru školního roku pod pokličkou. Všem úspěšným gratulujeme a držíme palce do dalšího
studia (nejen) angličtiny. Přejeme, aby jim cizí jazyky vždy otevírali cestu do světa.
Mgr. Pavla Jahodová

BIG – žáci 8. ročníku na zkušené …
Náš kroužek BIG (projekt příhraniční
spolupráce) se zúčastnil ve dnech 14. – 17.
května výjezdu na tábor Želivka. Zažili jsme
tam spousty různých zážitků, včetně
návštěvy rakouských žáků. Ti s námi
absolvovali lanový park a bungee running.
Nejvíce oceňovaný byl táborák s opékáním
špekáčků a zpíváním táborových písní.
S našimi telčskými kamarády jsme si to moc
užili a doufáme, že se s nimi setkáme i příští
rok. Věříme, že se na tomto projektu budeme
podílet i nadále a potkáme další rakouské
spolutáborníky.
Emma Pohořelá, Aneta Lacinová, Tomáš Zadina (8. r.)
6. Klasse – Deutsch ist nicht neu!!
Dne 11. 9. zavítal opět po roce na naši školu
lektor Tandemu v Plzni pan Florian Förster, aby
uvedl žáky 6. ročníku do studia němčiny,
povzbudil je a namotivoval do práce. Jednu
hodinu strávil také s pokročilými žáky 9.
ročníku, kteří tak měli možnost (vzácnou)
konverzace s rodilým mluvčím.
Mgr. Lenka Nevrklová
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Okénko školní družiny
Školní družina je nedílnou součástí výchovně vzdělávací činnosti na škole. Utváříme a
upevňujeme kamarádské vztahy, prosazujeme slušnost a ohleduplnost. Aktivitu a tvořivost
rozvíjíme v široké škále zájmových kroužků – sportovních, uměleckých, naučných.
Děti se každoročně zapojují do soutěží a sportovních turnajů. K naší radosti dosahují
úspěchů a ocenění na předních místech.

Výtvarnému kroužku v rámci ŠD se letos opět dařilo.
V soutěži o nejhezčí vánoční stromeček získali krásné 2. místo. V soutěži spolku Myslivost
získal speciální cenu za kreativitu Ondřej Nevrkla a Lucie Ryšavá ze 3. A zvítězila ve výtvarné
soutěži jihlavského magistrátu: Národní strom. Kroužek byl úspěšný i v soutěži o nejhezčí
čarodějnici, jejich „Březule“, patřila mezi tři nejhezčí.

,

Členky dramatického kroužku v pondělí 18. 12. 2017 sehrály svým rodičům a známým v
divadelním sále ZŠ Demlova autorskou moderní pohádku Tomáše Kuceje PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA aneb POHÁDKA BEZ WI-FI.

Děti při hrátkách na školním dvoře a v herně ŠD.
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Soutěže a olympiády
Vědomostní soutěže
Soutěž Zlatý list a práce pro přírodu
V tomto školním roce jsme se poprvé zapojili do
přírodovědné soutěže Zlatý list. Při této soutěži, kterou
organizuje Český svaz ochránců přírody, soutěžící
neporovnávají jen své znalosti o přírodě a životním
prostředí, ale musí prokázat i svou vlastní iniciativu
spočívající v konkrétní činnosti související s ochranou
přírody, kterou obhajují před porotou. Rozhodli jsme se
tedy nejen uklidit okolí školy a odpadky zaneřáděný les
v údolí řeky Jihlavy za naší školou, ale uspořádali jsme
i víkendovou akci, při které zájemci z řad žáků 6. a 8.
ročníku vykopali ve spolupráci s občanským sdružením
Mokřady, ochrana a management nedaleko Uhřínovic nové
tůňky pro obojživelníky.
S napětím jsme očekávali, jak se nám bude dařit
v místním kole této soutěže, které se konalo v ZOO Jihlava. A byli jsme příjemně překvapeni.
V mladší kategorii soutěžili šesťáci v družstvech Krtečci a Mravenečci a obsadili první
a třetí místo. Ve starší kategorii družstvo Housenky našich osmáků skončilo sice až na 7.
místě, ale smíšené družstvo Děti Anthraxu, kde naši školu zastupoval Marek Man a Lucka
Malíková, suverénně vyhrálo a
postoupilo do krajského kola. To
trvalo celé dva dny nedaleko
Křižanova a kromě vlastní soutěžní
stezky proběhly již i obhajoby
práce pro přírodu před odbornou
porotou. Krtečci skončili na pátém
místě a za své znalosti se
rozhodně nemuseli stydět. Děti
Anthraxu krajské finále dokonce
vyhrály a jako družstvo nováčků
byly velkým překvapením. Za
odměnu postoupily do národního
finále ve Štramberku, kde je čekal
kromě vlastní soutěže týden plný
přírodovědných exkurzí, přednášek a praktických pozorování přírody. A samozřejmě i vlastní
soutěž a znovu obhajoby. Netradiční pojetí obhajoby práce pro přírodu formou divadelní
parodie na superhrdiny mělo velký úspěch. A dařilo se i v soutěžním klání, takže jsme si
nakonec ze Štramberka odvezli skvělé čtvrté místo v silné konkurenci ostatních patnácti
týmů z celé republiky!
Sestavy:
Krtečci: Amálie Jarošová, Veronika Pejchalová, Tomáš Uhlíř, Tomáš Nekvinda, Tobiáš Hos
(v krajském kole Milan Bína), Lucie Havlůjová (všichni 6. A)
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Mravenečci: Markéta Přenosilová, Milan Bína, Julie Machovcová, Bára Beneschová, Jiří
Brabenec, Dominik Žák (všichni 6. A)
Housenky: Filip Macek, Daniel Vopálenský, Patrik Kusý, Marek Musil, Eva Remešová (8. A),
Kryštof Jahoda (8. B)
Děti Anthraxu: Marek Man, Lucie Malíková (8. A), 2 děti z Gymnázia Jihlava, 2 děti z Prahy
Mgr. Jana Waldhauserová
Celostátní kola
1. místo ve finále soutěže Vypravuj! aneb Klání vypravěčů 2018
Dvě žákyně ze 7. B se staly Vypravěčem roku 2018. Ve finále
soutěže Vypravuj! aneb Klání vypravěčů, které se konalo v divadle
Minor v Praze, zaujaly Nela Marková a Štěpánka Vacušková porotu
svým zpracování knihy Sůl moře a vybojovaly 1. místo.
Za skvělou prezentaci získaly od Albatros Media velké množství
knih podle svého výběru.
Blahopřejeme a přejeme hodně hezkých knížek ke čtení.
Mgr. Hana Krepčíková
Pořadí

Jméno

Třída

Předmět

1.

Nela Marková,

7. B

Klání vypravěčů

Kategorie

Štěpánka Vacušková
1.

Vladimír Srb

5. B

Matematický klokan

Klokánek

4.

Marek Man

8. A

Zlatý list

19.

Vladimír Srb

5. B

Logická olympiáda

1. st.

19.

Matěj Matoušek

9. A

Mladý chemik

reg. kolo (4 kraje)

Krajská kola
Stavíme z merkuru - 2. místo
Ve dnech 23. a 24. května se žáci 9. A účastnili krajského
kola soutěže STAVÍME Z MERKURU. Soutěž se konala na
22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou
a pořádal ji Krajský úřad Kraje Vysočina. Naši žáci ve
složení Matěj Matoušek, Martin Čopák, Ondřej Nevrkla a
Tereza Čecháčková vybojovali mezi 19 týmy pěkné 2.
místo. Pro účastníky soutěže byl připravený bohatý
kulturní program – prohlídka kasáren a spaní ve vojenské ubytovně, ukázky vojenských
dovedností, prohlídka muzea, ukázka slaňování a profesionálních hasičů.
Matěj Matoušek, 9. A
Pořadí

Jméno

Třída

Předmět

Kategorie

1.

Děti Anthraxu

8. A

Zlatý list

starší

2.

Marek Man

8. A

Geologická ol.

A

3.

Vladimír Srb

5. B

Logická olympiáda

1. st.

5.

Krtečci

6. A

Zlatý list

mladší

6.

Matěj Matoušek

9. A

Mladý chemik
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7.

Marek Musil

8. A

Geologická ol.

A

7.

Anna Veselá

7. B

Biologie

D

11.

Matěj Matoušek

9. A

Chemie

D

22.

Tomáš Kubiš

5. A

Logická olympiáda

1. st.

26.

Lukáš Novotný

5. C

Logická olympiáda

1. st.

55.

Milan Bína

6. A

Zemědělství na Vysočině

62.

Eliška Šatarová

7. A

Zemědělství na Vysočině

68.

Matěj Matoušek

9. A

Poznej Vysočinu

74.

Jakub Zelený

7. A

Zemědělství na Vysočině

87.

Veronika Pejchalová

6. A

Poznej Vysočinu

103.

Amálie Jarošová

6. A

Zemědělství na Vysočině

účast

Kryštof Kubizňák

9. B

Mladý chemik

účast

David Dvořák

9. B

Mladý chemik

postup

Tobiáš Neruda

4. C

Logická olympiáda

ZŠ
ZŠ

1. st.

Okresní kola
Stavíme z Teifocu - 2. místo (7. A, 7. B)
Dne 17. května 2018 se naši žáci zúčastnili regionálního kola soutěže
Stavíme z TEIFOCu. Soutěž pořádala Střední škola stavební Jihlava
ve spolupráci s PKS Žďár nad Sázavou, a. s. Soutěže se zúčastnilo
10 týmů z Jihlavy a okolí. Žáci měli za úkol během 3 hodin postavit
model nové rozhledny na Šacberku. Porota hodnotila kreativitu,
originalitu, dodržení zásad skladby a přesnost provedení. Naši žáci
Jakub Zelený a Viktor Nový z třídy 7. A se umístili na krásném
druhém místě. Blahopřejeme!
Mgr. Jiří Hotař
Pořadí

Jméno

Třída

Předmět

Kategorie

1.- 2.

Michaela Semrádová

6. C

Matematika

Z6

1.

Děti Anthraxu

8. A

Zlatý list

starší

1.

Krtečci

6. A

Zlatý list

mladší

2.

Matěj Matoušek

9. A

Chemie

D

2.

Matyáš Holba

9. A

Německý jazyk

II. A

2.

Marek Man

8. A

Geologická ol.

A

2.

Filip Tůma

6. A

Anglický jazyk

I. A

2.

Jakub Zelený, Viktor Nový

7. A

Teifoc

3.

Matěj Matoušek

9. A

Německý jazyk

II. A

3.

Marek Musil

8, A

Geologická ol.

A

3.

Anna Veselá

7. B

Biologie

D

3.

Mravenečci

6. A

Zlatý list

mladší

4.

Marek Musil

8. A

Zeměpis

C

4.

Michaela Srbová

7. A

Pythagoriáda

7.r.

4. – 7.

Vladimír Srb

5. B

Pythagoriáda

5.r.

5. – 7.

Michaela Srbová

7. A

Matematika

Z7

5. – 9.

Vladimír Svoboda

5. A

Matematika

Z5
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5. – 9.

Daniel Štefl

4. A

Matematika

Z5

6. – 7.

Matěj Matoušek

9. A

Matematika

Z9

7.

Matěj Matoušek

9. A

Fyzika

E

7.

Michaela Srbová

7. A

Zeměpis

B

7.

Amálie Jarošová

6. A

Biologie

D

7.

Julie Machovcová

6. A

Zeměpis

A

7.

Housenky

8. AB

Zlatý list

starší

7. – 11.

Tomáš Kopecký

8. B

Pythagoriáda

8.r.

7. – 11.

Václav Vařbuchta

8. A

Pythagoriáda

8.r.

8. – 13.

Denisa Salavová

6. B

Matematika

Z6

8. – 13.

Tomáš Nekvinda

6. A

Matematika

Z6

10.

Marek Man

8. A

Biologie

C

10.

Matyas Brnický, Vojtěch Janků

7. B

Teifoc

10. – 13.

Michaela Semrádová

6. C

Pythagoriáda

6.r.

10. – 13.

Tomáš Nekvinda

6. A

Pythagoriáda

6.r.

11. – 12.

Lenka Krepčíková

4. B

Matematika

Z5

11. – 20.

Anežka Blahožová

5. B

Pythagoriáda

5.r.

11. – 20.

Martina Turková

5. B

Pythagoriáda

5.r.

12.

Tereza Přenosilová

9. B

Český jazyk

I

12.

Matěj Matoušek

9. A

Anglický jazyk

II. A

12.

Kryštof Jahoda

8. B

Biologie

C

12. – 16.

David Dvořák

9. B

Matematika

Z9

13.

Veronika Pejchalová

6. A

Biologie

D

14. – 25.

Anežka Barusel

6. B

Pythagoriáda

6.r.

14. – 25.

Denisa Salavová

6. B

Pythagoriáda

6.r.

15. – 18.

Kryštof Jahoda

8. B

Matematika

Z8

15. – 18.

Václav Vařbuchta

8. A

Matematika

Z8

16. – 18.

Tomáš Zelený

6. C

Matematika

Z6

16. – 19.

Kryštof Jahoda

8. B

Pythagoriáda

8.r.

21. – 28.

Lenka Krepčíková

4. B

Pythagoriáda

5.r.

22. – 23.

Anežka Barusel

6. B

Matematika

Z6

23. – 24.

Kryštof Jahoda

8. B

Fyzika

F

25.

Matěj Matoušek

9. A

Dějepis

27.

Catalin Beatrau

8. A

Fyzika

F

29.

David Skořepa

8. B

Fyzika

F

30.

Tomáš Kopecký

8. B

Fyzika

F

34.

Patrik Kusý

8. A

Dějepis

účast

Kryštof Kubizňák

9. B

Matematika

Z9

účast

Martin Čopák

9. A

Geologická ol.

A

účast

Martin Čopák

9. A

Matematika

Z9

účast

Pavel Klíma

8. B

Pythagoriáda

8.r.

účast

Sára Voštová

8. B

Matematika

Z8

účast

Patrik Kusý

8. A

Geologická ol.

A

účast

Václav Vařbuchta

8. A

Geologická ol.

A

účast

Anežka Musilová

7. A

Mladý chovatel

6. – 9.
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účast

Lucie Malíková

7. A

Mladý chovatel

6. – 9.

účast

Natálie Poláčková

7. A

Pythagoriáda

7.r.

účast

Tomáš Zadina

7. A

Mladý chovatel

6. – 9.

účast

Kateřina Duchoňová

6. C

Pythagoriáda

6.r.

účast

Ondřej Kopecký

6. C

Pythagoriáda

6.r.

účast

Tomáš Zelený

6. C

Pythagoriáda

6.r.

účast

Adam Rokos

6. A

Matematika

Z6

účast

Adam Rokos

6. A

Pythagoriáda

6.r.

účast

Anežka Blahožová

5. B

Recitace

4.-5.

účast

Ela Nerudová

5. B

Pythagoriáda

5.r.

účast

Jan Molva

5. A

Recitace

4.-5.

účast

Jan Kubát

3. C

Recitace

2.-3.

účast

Kristina Břečková

3. A

Recitace

2.-3.

YPEF (Young People in European Forests) – lesnická olympiáda
3. místo

Marek Man, Marek Musil, Filip Macek (8. A)

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve středu 23. května se žáci naší školy, tak jako každý
rok, zúčastnili oblastního kola soutěže mladých
cyklistů BESIP. Soutěž, která se konala na jihlavském
dopravním hřišti, měla dvě soutěžní kategorie, a to pro
děti ve věku od 10 do 12 let (mladší kategorie) a ve
věku od 12 do 16 let (starší kategorie).
Své síly si děti poměřily ve čtyřech soutěžních
disciplínách – jízda po dopravním hřišti, test z pravidel
silničního provozu, jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci.
Naši školu skvěle reprezentovali tito žáci: Monika Šánová, Aneta Žďánská, Vojtěch Janků a
Dominik Máca (všichni za kategorii starších), Ela Nerudová, Sára Staňková, Jáchym Brabec
a Jan Molva (všichni za kategorii mladších).
Starší žáci skončili na medailovém třetím místě a každý z nich dostal na památku diplom a
drobnou pozornost. Také mladší žáci statečně bojovali, na diplom to však nakonec nestačilo.
Všem soutěžícím gratulujeme k jejich výkonům.
Jana Bošnjaková
Kategorie I (4. – 6. r.)
6. místo
Jan Molva, Jáchym Brabec (5. A), Ela Nerudová (5. B) a Sára Staňková (5. C)
Kategorie II (6. – 9. r.)
3. místo
Monika Šánová (6. B), Dominik Máca (7. A), Vojtěch Janků a Aneta Žďánská (7. B)

Sportovní soutěže - jednotlivci
Šachy – Liga Vysočiny mládeže – 9 turnajů celkově (krajská kola)
Pořadí

Jméno

Třída

Kategorie

Počet turnajů

2.

Kamila Havelková

1. C

D8

9

4.

Martin Policar

Člen ŠO

H8

9

5.

Tomáš Dejmek

Člen ŠO

H16

5

6.

Veronika Váhalová

6. B

D14

7

6.

Kateřina Klausová

6. B

D12

4
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7.

Eliška Nekvindová

3. C

D10

5

8.

Aleš Havelka

4. A

H10

8

9.

Kryštof Spilka

4. C

H10

9

13.

Tomáš Nekvinda

6. A

H14

6

14.

Matyáš Zemánek

2. C

H8

3

15.

Matyáš Klaus

4. A

H10

4

19.

Matouš Brabec

2. B

H8

2

34.

Jáchym Brabec

5. A

H12

2

37.

Adam Píša

2. A

H10

2

44.

Viktor Tomica

5. B

H12

1

51.

Marek Tomica

2. B

H10

1

58.

Jakub Klejzar

5. A

H12

1

61.

Jaroslav Šafařík

5. B

H12

1

Další sporty – okresní kola
Jsou uvedeni soutěžící, kteří se umístili v první polovině startujících nebo v nejlepší desítce.
Pořadí
Jméno
Třída
Předmět
Kategorie
1.

Michaela Srbová

7. A

Přespolní běh

ml. žákyně

2. (1. v 7. r.)

Tomáš Sommer

7. A

Silák roku

chlapci

2.

Julie Machovcová

6.A

Přespolní běh

ml. žákyně

4.

Anna Machovcová

9. A

Přespolní běh

st. žákyně

8. (4. v 9. r.)

Jolana Svobodová

9. A

Silák roku

dívky

11. (5. v 6. r.)

Julie Machovcová

6. A

Silák roku

dívky

20. (6. v 7. r.)

Michaela Srbová

7. A

Silák roku

dívky

25.

Denis Novák

6. C

Přespolní běh

ml. žáci

26. (10. v 9. r.)

Terezie Brossová

9. A

Silák roku

dívky

29.

Jolana Svobodová

9. A

Přespolní běh

st. žákyně

30.

Adam Rokos

6. A

Přespolní běh

ml. žáci

32.

Marek Formáček

6. B

Přespolní běh

ml. žáci

48.

Lukáš Dejmek

6. A

Přespolní běh

ml. žáci

57. (6. v 6. r.)

Hynek Jirků

6. A

Silák roku

chlapci

Sportovní soutěže – družstva
Štafetový pohár
10. května se naši žáci 1. - 5. tříd zúčastnili
krajského kola atletické soutěže Štafetový
pohár. Po výborně zaběhnutých štafetách na
100 a 200 metrů obsadili krásné 8. místo s
časem 9:12,9. V individuální disciplíně se
prosadila Kristýna Votavová, která obsadila ve
starší kategorii 1. místo v hodu medicimbalem.
Všem moc děkuji za účast a těším se na příští
rok.
Mgr. Adéla Píšová
- 17 -

Krajská kola
6. místo
Šachy
1. – 5. ročník
Jáchym Brabec, Vladimír Svoboda (5. A), Jan Jedlovec (5. B), Aleš Havelka (4. A)
7. místo
Šachy
6. – 9. ročník
Filip Kaláb, Pavel Blažek (6. C), Tomáš Nekvinda (6. A), Tomáš Mlčák (8. A)
8. místo
Štafetový pohár 1. stupeň
Matyáš Pojer, Vanesa Klimešová (2. A), Barbora Pánková (2. C), David Cozonac (3. A), Lukáš
Částka, Jan Kubát, Adéla Průchová (3. C), Markéta Šlapalová (3. B), Matyáš Wolf, Hana
Vítková (4. C), Jáchym Brabec, Jan Molva, Tereza Votavová (5. A), Martina Turková, Vladimír
Srb (5. B), Markéta Musilová (5. C)
V okresním kole navíc: Ondřej Jiří Píša (2. C), Martin Vraspír (5. C)
Okresní kola
Šachy v naší škole stále na úrovni
V letošním školním roce se Okresní přebor školních týmů v šachu
konal na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě 15. 12. 2017.
Soutěžilo se ve třech kategoriích o právo účasti v krajském
přeboru školních týmů, a to si mohla zajistit první dvě družstva
z každé kategorie.
Naši školu reprezentovali:
I. Kategorie 1. - 5. třída
1. družstvo: Jáchym Brabec, Vladimír Svoboda 5. A, Jan Jedlovec 5. B, Aleš Havelka 4. A.
2. družstvo: Jakub Klejzar 4. A, Tomáš Kubiš 5. A, Marek Tomica, Matyáš Zejda 2. B.
II. Kategorie 6. – 9. třída
1. družstvo: Filip Kaláb, Pavel Blažek 6. C, Tomáš Nekvinda 6. A, Tomáš Mlčák 8. A.
2. družstvo: Zdeněk Kölbl 6. A, David Skořepa 8. B, Jakub Pernička 9. A, Veronika Váhalová
6. B.
V I. kategorii se 1. družstvo umístilo na 1. místě a postoupilo do krajského přeboru. Druhé
družstvo vybojovalo krásné 3. místo. Ve II. kategorii 1. družstvo skončilo na skvělém 2. místě
a také postoupilo do krajského přeboru. Druhé družstvo skončilo na pěkném 4. místě.
Všem žákům za vzornou reprezentaci školy gratulujeme.
Jana Charvátová, vedoucí školních kroužků
1. místo
Šachy
1. – 5. ročník
- postup do krajského kola
2. místo
Šachy
6. – 9. ročník
- postup do krajského kola
2. místo
Florbal
mladší žáci
Adam Rokos, Hynek Jirků, Lukáš Dejmek (6. A), Marek Formáček (6. B), Vojtěch Weselý,
Štěpán Krpálek, Filip Kaláb (6. C), Milan Votava, Matyas Brnický, Peter Halán, Filip Pavliš,
Vojtěch Janků (7. B)
3. místo
Florbal
starší žáci
Ondřej Novický, Daniel Ryška, Václav Vařbuchta, Jiří Břečka, Jakub Novotný, Matouš Němec
(8. A), Kryštof Jahoda, Pavel Pecka (8. B), Vít Jirků, Denis Mizler, Patrik Dulimov, Kryštof
Kubizňák (9. B)
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3. místo
Štafetový pohár 1. stupeň
3. místo
Šachy
1. – 5. ročník
4. místo
Šachy
6. – 9. ročník
4. místo
Basketbal mladší žáci
4. místo
Minifotbal starší žákyně
4. – 6. místo
Florbal
starší žákyně
5. místo
Basketbal mladší žákyně
5. místo
Volejbal
chlapci 6. – 9. r.
5. – 6. místo
Florbal
mladší žákyně
5. – 6. místo
Házená
starší žákyně
- zároveň 7. – 8. místo v krajském kole
6. místo
Fotbal
McDonald’s Cup, 4. – 5. r.
6. místo
Házená
starší žáci
6. místo
Házená
mladší žákyně
- hráno jako krajské kolo
7. místo
Přespolní běh
mladší žáci
7. místo
Házená
mladší žáci
7. – 8. místo
Basketbal starší žákyně
7. – 8. místo
Minifotbal mladší žáci
7. – 9. místo
Stolní tenis starší žákyně
7. – 9. místo
Stolní tenis mladší žákyně
8. místo
Florbal
Pohár základních škol 1. stupeň
8. místo
Volejbal
dívky 6. – 9. r.
9. – 10. místo
Basketbal starší žáci
9. – 10. místo
Fotbal
McDonald’s Cup, 1. – 3. r.
9. – 12. místo
Minifotbal starší žáci
10. – 12. místo Vybíjená
4. – 5. r.
10. – 12. místo Stolní tenis starší žáci
11. místo Přespolní běh
mladší žákyně
12. místo Přespolní běh
starší žáci
13. místo Přespolní běh
starší žákyně

Talent Vysočiny 2018
V úterý 26. června 2018 proběhlo v podvečerních hodinách
v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení
ocenění Talent Vysočiny. Kraj Vysočina každoročně oceňuje
stipendiem deset žáků a deset středoškoláků v pěti různých
oborech (umělecký, přírodovědný, humanitní, technický a
sportovní). Naše škola navrhla za sportovní obor již podruhé
Daniela Ryšku z 8. A, který se dlouhodobě úspěšně věnuje lyžování.
Dan byl nejen odbornou komisí Kraje Vysočina vybrán mezi deset
finalistů, ale nakonec byl oceněn jako nejúspěšnější sportovec ve
své kategorii a byla mu udělena cena Talent Vysočiny 2018.
Mgr. Jana Waldhauserová
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Projekty ve výuce
Projekt Kariéra
Ročníkové práce v 9. ročníku se více zaměřují na
rozvíjení klíčových kompetencí k učení, zejména
k samostatnému třídění a zpracování informací.
Koordinátorem projektu je třídní učitel, celou
práci však vedou zejména vyučující volitelných
předmětů. V nich by se žáci měli profilovat
vzhledem k volbě střední školy a budoucí profesní
kariéře.
Žáci 9. ročníku zpracovávali v průběhu celého roku
ročníkové práce na volně zvolené téma. Na začátku školního roku absolvovali seminář, při
kterém se seznámili s pravidly tvorby i obhajoby práce. Našli si vedoucího práce z řad
učitelů, se kterým pak v průběhu roku konzultovali záměr
práce, literaturu a zdroje, anotaci a obsahové doladění
písemné verze. Součástí obhajoby byla i elektronická
prezentace.
Žáci do systému Moodle ukládali v průběhu roku
zpracované části do šablony. Finální verze písemné části
i elektronické prezentace hodnotila porota podle předem
stanovených kritérií.
Na konci školního roku ústně obhajovalo práci 53 žáků
devátého ročníku. Šest žáků sepsalo a prezentovalo práci
v anglickém jazyce.
Porota hodnotila většinu prací jako velmi zdařilých. Kromě
dodržení pravidel si žáci vhodně zvolili oblast, které se
věnovali vzhledem k zájmům, či k zaměření dalšího studia.
Mgr. Zdeňka Obrdlíková
Soutěž v první pomoci
V pondělí 25. 6. 2018 se žáci obou osmých ročníků zúčastnili soutěže čtyřčlenných týmů
v první pomoci. Před soutěží jsme měli dva přípravné dny, kdy nás učitelé a studenti Střední
zdravotnické školy v Jihlavě učili základům první pomoci. Líbila se nám také ukázka vybavení
sanitky. Všechny teoretické znalosti jsme museli
v dnešní soutěži uplatnit a co nejlépe ošetřit a
zachránit zraněné figuranty. Na vlastní kůži jsme si
vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc a zavolat
záchranku. Museli jsme poskytnout resuscitaci
figurantovi v bezvědomí, ošetřit tepenné krvácení,
zlomené předloktí, odřená kolena, řezné rány,
zlomený kotník i alergickou reakci na bodnutí
hmyzem. Soutěž byla vyhodnocena porotou, nejlepší
týmy obdržely drobné ceny.
K. Matoušková, A. Skořepová, M. Havlíková, L. Procházková – 8. B
- 20 -

Matematika aneb „Na co mi to bude“
Čím dál častěji se žáci ptají, proč se některou látku musí učit.
Jako odpověď mnohdy postačí názornost a propojení s reálným
životem. V hodinách matematiky a přírodovědy probíhaly
praktické úkoly v terénu i v prostorách školy. Žáci pracovali ve
skupinách a věnovali se měření délky, hmotnosti, objemu a času.
Údaje měření zaznamenávali a třídili do pracovního listu. Děti si
nalézaly různé metody, jak přesně měřit a přitom si vyzkoušeli
různé početní operace v praxi. Mezi oblíbené činnosti patřilo
vážení bílku a žloutku, měření doby rotace káči, krokování,
zjišťování příjmu tekutin za den.
Žáci 4. C a Mgr. Libuše Turková
Vystoupení 3. A
Třída 3. A si pro rodiče připravila vystoupení
nabité vším, co se za poslední školní rok
naučila. Kromě zpěvu, recitace, tanečních
vystoupení a gymnastiky, si žáci připravili
výstavu obrazů, 3D objektů a připojili i své
literární počiny. Jelikož za celý ročník prošli
i několika aktivitami z dramatické výchovy,
předvedli své zábavné i detektivní divadelní
představení.
V neposlední
řadě
ukázali
rodičům prostřednictvím prezentací, jaké
znalosti si odnesli z hodin prvouky. Vystoupení
bylo vrcholem příprav, které sice stály spoustu času a energie, ale byly také plné radosti
a nadšení.
Martina Píšová
Projekt Jihlava 3. C
V rámci projektu Naše město Jihlava jsme
si povídali o historii i současnosti města,
prohlédli jsme si historické centrum,
hradby, katakomby, muzeum a vydali se
i na hornickou stezku. Poznali jsme místa,
kde se v minulosti těžilo stříbro,
vyhledávali jsme informace a užili si
krásný podzimní den. Naše město a okolí
se nám líbí a víme o něm hodně zajímavostí.
Mgr. Lenka Wieczoreková
Jihlava je naše město a proto bychom se o
ní chtěli dozvědět co nejvíce. V rámci projektu jsme navštívili Radnici, kde nás paní
průvodkyně provedla zajímavými místnostmi. Rozhled z Brány Matky Boží se nám také moc
líbil.
Prohlédli jsme si i historické domy a kostely na Masarykově náměstí a v přilehlých uličkách,
vyhledávali informace a prošli se po hradbách.
Žáci 3. ročníku
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Třída plná pohody v 6. A
V tomto školním roce za námi pětkrát přijela teta
Ája (Mgr. Alena Vlková), aby ucelila vztahy v naší
třídě. Nám se nejvíce líbila její poslední návštěva,
kdy přivezla bonga. Nejdříve jsme si udělali
rozcvičku a pak jsme zkoušeli improvizaci, kdy
byla teta Ája hlavní bubeník. Poté teta Ája
chtěla, aby byl hlavní bubeník někdo ze třídy.
Také jsme zkusili, aby rytmus udávaly všechny
holky. Myslím, že jsme si to všichni užili a máme pěkné zážitky.
Amálka Jarošová
Projekt DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Žáci 4. B absolvovali celoroční projekt
Dopravní výchova v učebně a na dopravním
hřišti Základní školy Nad Plovárnou Jihlava.
Aktivity projektu probíhaly nejdříve
v učebně a byly zaměřeny na procvičování
znalostí dopravních značek, řešení situací
na křižovatkách a dodržování pravidel
silničního provozu. V instruktážním videu se
žáci seznámili s předepsanou výbavou
jízdního kola a vybavením cyklisty. V každé
lekci výuky si žáci vyzkoušeli teoretické
znalosti při jízdě na kole, využívali své znalosti dopravních předpisů v silničním provozu na
dětském dopravním hřišti.
V poslední lekci výuky na dopravním hřišti nás čekal test znalostí dopravních značek a řešení
dopravních situací na křižovatkách. Poté probíhala praktická zkouška jízdy na kole
s dodržováním pravidel silničního provozu. Žáci se snažili při testu přemýšlet a neztrácet
body. K praktické zkoušce postoupili všichni, ale bohužel nepozornost při jízdě na kole a
nedodržování dopravních předpisů na dopravním hřišti se některým nevyplatila.
Výstupem projektu bylo získání průkazu cyklisty, který obdrželi jen úspěšní cyklisté po
splnění teoretických znalostí i praktických dovedností.
Mgr. Ivana Jelínková
Terezín 9. ročník
Dne 26. září jsme podnikli exkurzi do Terezína. Při
příjezdu nám byl přidělen průvodce. Přednášel o tom,
co Terezín byl a co se zde stalo. Byl přestupním
táborem pro Židy, odkud byli transportováni do
koncentračních táborů. Vyprávěl nám také o dětech a
jejich denících. Další prohlídka vedla ke krematoriu,
hřbitovu a márnici, které byly součástí areálu. Poslední
část byla věnována Malé pevnosti, dříve sloužící jako
vězení. Na závěr jsme zhlédli film natočený nacisty pro Červený kříž o tom, jak se s Židy za
2. světové války dobře zacházelo, což nebyla pravda. Exkurze byla poučná a zajímavá.
Ondřej Holubek za 9. A a 9. B
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Ne/bezpečí ve světě médií
V rámci humanitního semináře jsme absolvovali tříhodinový kurz o bezpečném chování na
internetu. V prvním kurzu jsme byli v kině Dukla, kde nás filmový a televizní teoretik Šimon
Bauer, odborník na reklamu, informoval o tom, jak reklama vzniká a že se jí nemá vždy naplno
věřit. V druhé lekci HOAX za námi do školy přišel pan Džubák, který měl připravenou
přednášku o různých klamech na internetu. V posledním kurzu, který pro mě byl
nejzajímavější, jsme se dozvěděli něco o šíření falešných zpráv prostřednictvím Surfařova
průvodce po internetu.
Celý třífázový kurz bych ohodnotil velmi kladně, protože jsem se dozvěděl spoustu
přínosných a důležitých informací.
Ondřej Nevrkla 9. A
Baliny 2. C
V říjnu 2017 žáci 2. C navštívili program nazvaný
„Hrátky s lesem" v Balinách u Velkého Meziříčí.
Dozvěděli se, co je to eroze, poznávali stromy podle
hmatu, „vařili" si lesní koktejl, lovili drobné
živočichy, hledali jejich stopy a obdivovali důmyslný
systém chodbiček škodlivého kůrovce.
Program v lese se všem velmi líbil.
Mgr. Petra Petrová
Galerie 2. A
Žáci 2. A se v říjnu zúčastnili programu Ani den
bez čárky v Oblastní galerii Vysočiny, při
kterém se nejen seznámili s některými díly
aktuální krátkodobé výstavy, ale také si
vytvořili svůj obrázek a zahráli „čárkovanou".
Program byl velmi zdařilý a dětem se líbil.
PaedDr. Lenka Matochová
Mit der 9. Klasse nach Dresden!
Vyjet se skupinou žáků na exkurzi do Drážďan v čase předvánočním (12. a 13. 12.) se ukázalo
jako dobrý nápad. Nejstarší vánoční trh v Německu
Striezelmarkt měl opravdu pohádkově vánoční
atmosféru (stejně jako další trhy roztroušené po
městě) a skýtal mnoho možností pro trénink slovíček
a dorozumívacích schopností, obdiv rukodělné práce
a vytvoření pravé vánoční nálady. V centru města
jsme si prohlédli i jiná významná místa. Vstoupili
jsme do Frauenkirche, vyfotili se na břehu Labe
(Brühlsche Terasse) a u Kreuzkirche a nahlédli jsme
také do Zwingeru, kde jsme zaslechli zvonkohru a
obdivovali díla starých mistrů (Gemäldegalerie). Nadšení jsme byli také z expozice v
Militärhistorisches Museum, jehož tématem je válka ve všech souvislostech. Ve městě jsme
pobývali dva dny. Nocovali jsme na lodi a dopřáli si zde i bohatou snídani. Všem žákům patří
dík za prima atmosféru a korektní chování.
Mgr. Lenka Nevrklová
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Eine Exkursion nach Wien
Dne 15. května 2018 se pro žáky 7. až 9. ročníku konal zájezd do Vídně. U školy jsme se sešli
v 6:15 a následovala téměř 4hodinová cesta autobusem. Do Vídně jsme se dostali po 10. hodině
a zamířili jsme rovnou do známého Kunst Haus Wien, kde se nachází muzeum architekta
tohoto domu – Friedensreicha Hundertwassera. Prováděla nás průvodkyně, na která bylo
vidět její zapálení pro věc. Paní učitelka nám vše překládala a my jsme se tak mohli
zaposlouchat do vyprávění o tomto
poválečném umělci. Když prohlídka
skončila,
přešli
jsme
do
Hundertwasser village, kde jsme měli
patnáctiminutový rozchod. Poté nám
nezbylo nic jiného než znovu sednout
do autobusu a přejet do krásného
Schönbrunnu. Tam jsme s vytaženými
deštníky zamířili na prohlídku, po
které následovala zkouška kostýmů.
Nakonec jsme přece jen museli vyjít
z vytápěného zámku a přesunout se v dešti do blízké zoo. Ta byla – i přes všudypřítomný déšť
– nádherná. Viděli jsme mimo jiné i pandu velkou, koalu nebo polární vlky. V areálu zámecké
zoo jsme strávili asi 2 hodiny. Den se už ovšem chýlil ke konci, takže na nás opět – tentokrát
již naposledy – čekal náš autobus. Ke škole jsme se dostali kvůli mnohočetným kolonám až
kolem desáté večer. Výlet jsme si však užili navzdory dešti a našemu zpoždění.
Nela Marková a Štěpánka Vacušková, 7. B
Povolání – výjezd 8. ročníku
Ve dnech 6. a 7. září se 55 žáků osmého ročníku a 4 vyučující zúčastnili dvoudenního výjezdu
se zaměřením na volbu povolání. Projekt byl realizován v Kempu Velkopařezitý v Řásné u
Telče.
Ohlasy dětí 8. B:
Ve středu a ve čtvrtek 6. a 7. září se konal projekt
Povolání v Řásné. Tento projekt nám měl pomoci k tomu,
abychom se snadněji rozhodli při volbě střední školy v
devátém ročníku. Já jsem si z toho projektu asi nic moc
neodnesla, protože už od první třídy mým snem je
„zdravka". Ale moc se mi tam líbilo. Obzvláště výstup na Javořici.
I vyřezávání s panem učitel Hotařem bylo super nebo ta hra s básničkami-limeriky. Ale
nejvíce se mi asi líbila módní přehlídka, i když to pro mě bylo hrozné, protože já jsem byla
model a ty noviny mě všude škrábaly.
V poslední aktivitě jsme měli za úkol postavit co nejvyšší věž ze špejlí a izolepy. To se mi
také líbilo. Podle mě se celý výlet vydařil, i když nám ve středu trochu pršelo. Klidně bych si
ho zopakovala.
Tereza Vytisková, 8. B
Ve středu a čtvrtek jsme jeli na výjezd na Řásnou na projekt Povolání. Nejvíce se mi líbilo
vyřezávání z kůry a stavění věže. K tomu jsme použili špejle, izolepu a nůžky a tuto soutěž
jsme vyhráli. Také tam vařili výborná jídla - až na studené špagety. Překvapilo mě, že jsme
se úplně všichni vyškrábali na Javořici a že v kempu měli dobrá místa na parkour.
Tomáš Kopecký, 8. B
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Školní výlety

Aneta Manová, 5. A

Brno 5. A a 4. A
Na
výlet
se
většinou
každý
těší.
Poznáváme
nová
místa,
dozvíme se nové
věci a užíváme si
pohodu
s lidmi,
které máme rádi.
Na výlet můžeme
jít pěšky nebo jet
autem,
autobusem,
vlakem…
A na školní výlet jedeme většinou autobusem se
třídou, s kamarády, se kterými chodíme několik
let do stejné třídy.
My jsme jeli letos na výlet do Brna, kde jsme
navštívili vědecké centrum VIDA. Měli jsme zde
objednaný program „Chytřejší než Holmes“.
Dostali jsme pracovní listy s otázkami a odpovědi
jsme hledali u exponátů ve vědeckém centru.
Pokud jsme odpověděli správně, vyluštili jsme
kód, díky kterému jsme otevřeli plechovku
s pokladem. Potom jsme měli možnost vidět
různé pokusy s tekutým dusíkem. Bylo to velice
zajímavé.
Z Vidy jsme se autobusem přemístili do centra
Brna. Na náměstí Svobody jsme měli rozchod
a prohlédli si poměrně nový časostroj zvláštního
tvaru. Po srazu jsme šli do Labyrintu pod Zelným
trhem, kde měli dřív kupci sklady. Prohlídka se
nám líbila a pomalu jsme směřovali k autobusu
a vyrazili jsme směrem k Jihlavě.
Výlet byl zajímavý a všichni jsme si ho užili. Do
VIDY se určitě vrátíme s rodiči, protože si
chceme všechny fyzikální, chemické a přírodní
jevy „užít“ ještě jednou.
I když jsme na výlet jeli s mladšími dětmi ze
4. A, vůbec nám to nevadilo.
Všichni jsme se dobře bavili!
Mgr. Irena Dejmková
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Bítov 6. C
Dne 13. 6. 2018 jsme jeli na dvoudenní výlet do
campu Bítov.
Po ubytování jsme šli na rozhlednu Rumburak.
Cestou zpět jsme se zastavili u hradu Bítov. Po
večeři jsme se koupali ve Vranovské přehradě.
Večer jsme hráli noční hry.
Druhý den jsme vyrazili na zříceninu hradu
Cornštejn, prošli jsme ho celý s poutavým
vyprávěním paní průvodkyně. Mohli jsme si
sáhnout na staré dřevo pro štěstí. Po příchodu
zpět do campu jsme si dali dobrý oběd a autobusem jeli na vlakové nádraží do Šumné, kde
jsme přestoupili na vlak a hurá domů!
Za 6. C Dominika Zadinová a Terka Perničková
Zeměráj 3. B
Letos jsme na školní výlet vyrazili na
Milevsko do Zeměráje. Výlet začal
výbornou svačinkou.
Pak nás paní
průvodkyně-oblečená
do
dobového
kostýmu- zavedla do svatyně s totemy,
kameny, stromy, na kterých visely amulety
a lebky. Dále jsme šli do starobylé vesnice,
kde se nacházela obrovská pec, staré
domečky a vynálezy tehdejší doby, pomocí
kterých lidé vyráběli například hrnce.
Hospůdka byla taky super. Mohli jsme si
pochutnat na zmrzlině a napít se vynikající malinovky. Velký úspěch měly hlavolamy, ale úplně
nejvíc jsme se vyřádili na stezce naboso. Brodili jsme se přes bláto, kamení, šišky, jehličí,
klacíky a další přírodní překážky. Potom jsme si vyrobili vlastní amulety pro štěstí, dále jsme
si hráli v bludišti vyrobeném z pařezů, na pískovišti, v jezírku, na louce na průlezkách, houpali
se na houpačce a radovali z našich společných zážitků a dobrodružství. Byla to skutečná
zábava!
Doporučujeme všem ! 3. B
Znojmo 6. A
Na výlet jsme jeli do Znojma. Byli jsme ubytovaní v campu Znojmo u řeky Dyje, kde byl
travnatý plácek na stany.
Ještě ten samý den jsme
navštívili
vyhlášený
KinderWelt. Zde jsme se
mohli vyřádit na nejrůznějších
atrakcích.
Člověk by se
zabavil i bez tokenů, kterými
se tam platí. Večer jsme
přijeli unavení, ale spokojení.
Opekli jsme buřtíky a poseděli
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u ohně, zazpívali si pár písniček, které jsme se naučili v hudebce. Potom jsme zalezli do stanů
a povídali si. Hned druhý den po snídani jsme vyrazili do katakomb a prošli si město. Nejvíce
nás zaujala rotunda sv. Kateřiny. Tento den završila svíčková a zmrzka. Potom začala bouřka,
takže jsme se hodinu schovávali pod stříškou, ale zabavili jsme se. Sbalili jsme si stany a
došli na nádraží. Cesta proběhla dobře a příští rok zase něco podnikneme.
Veronika Pejchalová a Markéta Přenosilová
Kamenice nad Lipou 1. C
Sedmého června jsme jeli s naší třídou 1.
C do Kamenice nad Lipou, kde jsme
navštívili pohádkovou říši Fábulu. U
vstupu nás přivítal vodník a ukázal nám,
jak to chodí ve Vodnické škole. Potom
jsme navštívili Fábulovu minizoo a řešili
jsme pohádkový kvíz ve venkovním
bludišti. Po obědě jsme celí netrpěliví
sešli do sklepení. Zde jsme museli plnit
úkoly. Cestou za pokladem jsme potkali
královnu, vílu, čaroděje i čerta, kterému
nechyběla ani pekelná váha, na níž se
všem dětem vážily jejich hříchy. U Fábuly jsme si ještě užili spoustu zábavy s interaktivními
panely plnými zajímavostí z přírodovědy. Nakonec nás všechny okouzlila památná lípa
v zámecké zahradě a pěkné nádvoří kamenického zámku.
Mgr. Hana Bártů
Vranov 8. B
Ve dnech 30. a 31. května jsme se s naší třídou vydali do kempu na Vranovské pláži. Výlet
byl zaměřen především na sportovní aktivity, odpočinek a trávení času se spolužáky. Po
příjezdu jsme navštívili lanovou dráhu, také jsme měli možnost se vykoupat a hrát volejbal.
K večeru jsme šli na procházku po Vranovské pláži. Poté jsme zamířili na večeři. Následovalo
večerní koupání, po kterém jsme se připravili na večerku, která byla ve 22 hodin. Další den
po snídani nás čekala vyhlídková plavba parníkem. Po jejím skončení jsme se vrátili na oběd,
vyklidili chatky a šli na lodní přívoz a poté na autobus. Ten nás zavezl do Šumné, kde jsme
nastoupili na vlak a jeli domů. Počasí se vydařilo a výlet jsme si užili.
Aneta Skořepová a Karolína Suchanová, 8. B
Školní výlet 9. A
Dne 7. června 2018 se žáci 9. A společně s třídní paní učitelkou Renatou Fehérovou, paní
učitelkou Pavlou Jahodovou a paní Renátou Matouškovou vydali vlakem směrem do Šumné.
Odtud vyrazili pěšky 7 km do kempu Vranovská pláž. Poté co žáci a paní učitelky dorazili do
kempu, čekal je výborný oběd. Pak následovalo vybalování a zabydlování v chatkách. Žáci měli
do večeře volný program, někteří sportovali, hráli hry nebo si jen povídali. Po večeři si žáci
zahráli hry, které si pro sebe navzájem připravili a začali organizovat své vystoupení na závěr
školního roku včetně příprav aktivit pro prvňáčky na poslední rozlučkový den s nimi. Druhý
den po snídani si žáci zabalili své věci a dopoledne strávili sportovními aktivitami a přípravou
závěru školního roku. Po obědě již vyrazili zpět do Šumné (7 km) na vlak do Jihlavy. Vlakem
se vrátili v podvečerních hodinách unavení a spokojení díky zážitkům z posledního výletu na
základní škole.
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Náš první školní rok
Není to tak dávno, kdy jsme poprvé vstoupili do dveří
naší školy a třídy. Vše bylo pro nás nové - spolužáci,
paní učitelky, paní vychovatelky…
Hned na začátku školního roku jsme si našli kamarády
mezi deváťáky. Ti se stali našimi průvodci po celý školní
rok. Pomáhali nám téměř každý den. Společně jsme byli
pouštět draky, navštívili nás čerti a Mikuláš, měli jsme
vánoční besídku, o Velikonocích jsme zdobili vajíčka a
košíček. Povídali jsme si o velikonočních zvycích. V červnu jsme šli na společnou vycházku do
lesa, kde jsme hráli různé hry.
Než jsme se nadáli, je tu konec školního roku. Za těch deset měsíců jsme se naučili číst,
psát, počítat, poznávali jsme přírodu, zpívali jsme, kreslili, cvičili, také umíme již mnoho
slovíček anglicky.
Zapojili jsme se do řady projektů. K těm větším určitě patří Evropský den jazyků, Veletrh
zdraví, zimní škola v přírodě a Třída plná pohody. Zde jsme si s paní Alenou - naší tetou Ájou
hravou formou připomínali školní pravidla a
zásady slušného chování. Nejvíce se nám ale
líbila setkání, kdy jsme bubnovali na
šamanské bubny.
Velkým zážitkem pro nás bylo slavnostní
pasování na čtenáře v knihovně. Nejprve pro
nás byla připravena pohádka a po ní každý
z nás složil slib. Potom jsme dostali průkazku
do knihovny a záložku do knížky. Od března
jsme chodili na besedy do pobočky knihovny
na Březinkách.
Na závěr celého školního roku jsme si
připravili besídku pro rodiče. Zde jsme chtěli našim rodičům ukázat, co všechno jsme se
naučili.
Besídka se vydařila. A teď HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Mgr. Iva Špulková
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9. A se loučí
Každý z nás moc rád vzpomíná
Jak jsme na prahu této školy poprvé stáli
Koukali jsme na to, jak první školní den nám začíná
A natěšeně jsme se smáli.

Však až do konce života nezapomenou
Na každý ve školní lavici den.
Na celou naši třídu a vzpomínky
Jak jsme spolu drželi celých devět let
A rozhodně stojí za zmínky
Jak jsme se za tak krátkou dobu posunuli vpřed

Byl to pro nás naprosto nový svět
Další zlomová životní cesta
Každý z nás chtěl by vrátit čas zpět
Teď však je konec a to se nám nezdá

Až budeme sedět na schodech
A slzy nám budou padat do klína
I po těch nevyřešených sporech
Dojde nám, že jsme byly rodina.

Za malou chvíli všichni odejdou
A každý si plnit půjde jiný sen

… co k tomu dodat. Devět let opravdu
uteklo jako voda, ale vzpomínky, které
si odtud odneseme v nás, doufejme,
zůstanou už napořád. Všichni si ještě za
hodně dlouho vzpomeneme na některé
chvíle, kdy jsme drželi pospolu proti
učitelům a bojovali s nimi jako jeden
muž za co nejlepší známky. Všichni si
budeme pamatovat tu radost v našich
očích vždy poslední dny před
prázdninami
a
rozhodně
nikdo
nezapomene na své přátele, které si na „základce“ našel. Jak je psáno v básničce, každý z nás
si teď vyráží plnit svůj sen, někdo si vybral hrbolatější cestu než ten druhý, ale všem ze
srdce přejte, ať se jim ten jejich sen promění v realitu, a ať každý jeden z nich v budoucnu
pošle zpět na „naši základku“ své děti s pocitem, že mu tato škola něco dala a mohl zde začít
budovat ten svůj sen.
Za 9. A Matěj Matoušek a Natálie Kudrnová

Vzpomínky 9. B
Česká republika je krásné země. Je hodně
rozdílná proti Nepálu. Jsem tady 1 rok a
hodně jsem se naučila. Jsou tady úžasní
lidé. Mám ráda svou školu, kde mi pomohli
s češtinou, kde respektují různé lidi.
Nisa Sapkota
Když jsme nastoupili do 6. třídy, skoro
jsme se neznali, ale postupem času jsme
vytvořili skvělou partu. Je teď zvláštní
odejít někam, kde nikoho neznáme a kde už se nebudeme potkávat se svou třídou. Děkujeme.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli to tady zvládnout a něco se naučit, protože my (přiznejme
si to) jsme fakt hrozní posluchači.
Hanka Perničková
Vzpomínám si, jak jsme se v 1. třídě s paní učitelkou Kremláčkovou učili psát naše první slovo.
Bylo to slovo FÍK.
David Dvořák
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V první a druhé třídě jsme byli všichni vzorní žáčci, kteří se do školy vždy pilně připravovali
a o přestávkách poslušně jedli své svačiny … A teď jsme ti nejstarší a odcházíme.
Tereza Přenosilová
Tato třída mi bude hodně chybět, bude mi chybět veselá kolektivní třída. Vím, že kdo nebyl
v této třídě, nebude mi moc věřit, ale kdyby tu byl s námi, dal by mi za pravdu a tuhle třídu
by také nechtěl opustit.
Simona Štelbacká
Základní škola mi přinesla spoustu zážitků, dobrých i špatných. Byla to zábava, ale už se těším
na střední školu.
Kryštof Kubizňák
Bylo to tu dobré, naučili jsme se spoustu zajímavých věcí. Teď je ale konec, už musíme jít.
Budeme vzpomínat v dobrém i veselém. Sbohem, školo.
Ondřej Klimeš

Bilancování na konci školního roku
Kromě hodnocení prospěchu a chování oceňujeme na konci školního roku i další aktivity.
Většina žáků dostává ocenění formou pochvaly, někteří i na vysvědčení. Pochvalu udělují
třídní učitelé za práci pro třídu, pomoc v rámci žákovské samosprávy, zajišťování pitného
režimu, roznášení ovoce a mléka atd. Dva žáci ze třídy, kteří si zaslouží zvláštní poděkování,
jsou navíc odměněni formou knihy.
Odcházející žáky za spolupráci v rámci žákovské samosprávy oceňuje pan ředitel.
„Volňáska“ na výlet za poznáním
získalo v letošním roce 147 žáků,
kteří
reprezentovali
školu
v různých individuálních soutěžích
a podíleli se na práci organizačního
týmu žákovské samosprávy. Žáci
1. – 4. ročníku navštívili skanzen na
Veselém Kopci, žáci 5. – 9. ročníku
si
mohli
vybrat
z několika
možností - návštěva dalešické
přehrady a okolí, výlet na kolech
nebo hra na minigolfovém hřišti.
Jsme rádi, že žáci vytvořili několik
úspěšných
týmů,
které
reprezentovaly
školu
ve
sportovních soutěžích. Děkujeme všem žákům, kteří přidali metry v plavecké štafetě.
Dva žáci naší školy byli nominováni na ocenění Talent Vysočiny.
Na závěr patří ocenění většině žáků za svědomitou přípravu na výuku, aktivní spolupráci
v hodinách, pomoc spolužákům při vyučování a spolupráci při zajišťování různých aktivit školy.
Naše uznání mají všichni žáci, kteří vyplňují volný čas různými mimoškolními aktivitami, které
rozvíjejí jejich schopnosti a nadání.
Děkujeme Radě rodičů za podporu a za finanční zajištění všech odměn.
Vedení školy
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Plánované akce školního roku 2018/2019
(orientační plán)
Hlavní akce školního roku
27. 9. 2018 Evropský den jazyků – 26. září
14. 11. 2018 Veletrh zdraví
14. 3. 2019 Svět práce
12. – 13. 4. 2019 Zápis do 1. ročníku (2. 4. 2019 Den otevřených dveří)
Spolupráce s rodiči
6. 9.
13. 9.
8. 11.
10. 1.
4. 4.
6. 6.
13. 6.

Rada rodičů
Třídní schůzky
Informační odpoledne pro rodiče s dětmi
Rada rodičů
Třídní schůzky

Hodnotící pedagogické rady
1. stupeň
2. stupeň
Čt 1. 11., 24. 1., Po 5. 11., 28. 1.,
28. 3., 20. 6.
1. 4., 24. 6.

Pá 25. 1.
St 31. 1.
Pá 21. 6.
Pá 28. 6.

17:00, informační centrum
17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
17:00, informační centrum
17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.
Uzavření klasifikace
Uzavření klasifikace – 1. pololetí
Vysvědčení za 1. pololetí
Uzavření klasifikace – 2. pololetí
Vysvědčení za 2. pololetí

Exkurze, výlety, studijní pobyty
26. 9.
Anglické divadlo
7. – 9. ročník
říjen
Waterproject – pobyt v Amsterdamu
žáci 8. a 9. ročníku
leden
Lyžařský výcvikový kurz – Svratka
žáci 5. ročníku
únor
Lyžařský výcvikový kurz
žáci 7. ročníku
13. 3.
Planeta Země 3000 – Barma
2. stupeň
14. 3.
Svět práce, Řemesla – exkurze
4. – 9. ročník
28. 3.
Exkurze Terezín
9. ročník
květen
Waterproject – pobyt v Amsterdamu
žáci 8. a 9. ročníku
červen
Studijní výjezd do Anglie
žáci 8. a 9. ročníku
27. 5. – 7. 6.
Školní výlety
Projekty, různé
5. – 6. 9.
Projekt Poznávání a pravidla spolupráce – Mladé Bříště
6. ročník
5. – 6. 9.
Projekt Nezávislí – Kalich
7. ročník
5. – 6. 9.
Projekt Povolání – Řásná
8. ročník
5. – 6. 9.
Projekt Kariéra – semináře k ročníkové práci
9. ročník
1. 3.
Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na stř. školy 9. ročník
3. – 4. 6.
Zkoušky Aj 5. ročník
5. ročník
červen
Sportovní den
18. – 19. 6.
Zkoušky Aj 9. ročník
9. ročník
20. – 21. 6.
Obhajoby seminárních prací
9. ročník
Prázdniny a státní svátky
28. 9., 19. 4., 22. 4., 1. 5. a 8. 5.
Svátky ve školní dny
29. a 30. 10.
Podzimní prázdniny
22. 12. – 2. 1.
Vánoční prázdniny
1. 2.
Pololetní prázdniny
4. – 8. 3.
Jarní prázdniny
18. 4.
Velikonoční prázdniny
29. 6. – 1. 9.
Hlavní prázdniny
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Kontakty školy
www.zsobreziny.cz

565 598 150

Jméno

Funkce

Telefon

E-mailová adresa

Mgr. Pavel Říha

ředitel školy

565 598 152

riha.pavel@zsobreziny.cz

Mgr. Zdeňka Obrdlíková
Mgr. Vladimír Nekvinda

zástupci ředitele
školy

565 598 153
565 598 154

obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz
nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz

Mgr. Hana Bártů
Mgr. Hana Krepčíková

výchovné
poradkyně

565 598 161
565 598 159

bartu.hana@zsobreziny.cz
krepcikova.hana@zsobreziny.cz

Ilona Kožená

vedoucí školní
družiny

565 598 169

kozena.ilona@zsobreziny.cz

Gabriela Tesařová

sekretářka ředitele

565 598 150

tesarova.gabriela@zsobreziny.cz

Ing. Silvie Žďánská

hospodářka školy

565 598 151

zdanska.silvie@zsobreziny.cz

Bc. Klára Ficencová

vedoucí školní
jídelny

565 598 171

jidelna@zsobreziny.cz

565 598 170

obedy@zsobreziny.cz

565 598 165

matouskova.renata@zsobreziny.cz

Jana Čeloudová
Bc. Renáta Matoušková

školní jídelna
objednávka jídel
pracovnice
informačního
centra

Během školního roku proběhlo velké množství
aktivit v rámci výuky, kroužků a školní družiny.
Všechny se do našeho Zpravodaje nevejdou.
Podrobnější přehled najdete od listopadu 2018
na stránkách školy ve výroční zprávě za školní
rok 2017/2018.

Služby vedení školy o prázdninách
2. až 4. července a potom každou středu od 9 do 11 hodin.
Přesný rozpis bude uveden na internetových stránkách
a bude vyvěšen na vstupních dveřích školy.

Přejeme příjemné prožití prázdnin. Sejdeme se opět v pondělí 3. září 2018.
Redakční rada:
Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Mgr. Vladimír Nekvinda,
žáci a učitelé ZŠ Otokara Březiny
Foto tříd na str. 29 Leona Nerudová
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